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Extracte de la Resolució d’11 de maig de 2022, del Recto-
rat de la Universitat de València, per la qual es convoca i 
s’estableixen les bases reguladores de la sisena edició del 
Concurs de Fotografia de Paisatge Valencià de la Càte-
dra de Participació Ciutadana i Paisatges Valencians. 
[2022/5097]

Extracto de la Resolución de 11 de mayo de 2022, del Rec-
torado de la Universitat de València, por la que se convo-
ca y se establecen las bases reguladoras de la sexta edi-
ción del Concurso de Fotografía de Paisaje Valenciano de 
la Cátedra de Participación Ciudadana y Paisajes Valen-
cianos. [2022/5097]

BDNS (identif.): 630413.
De conformidad con lo previsto en los artículos 17.3.b y 20.8.a de la 

Ley 38/2003, de 17 de noviembre, general de subvenciones, se publica 
el extracto de la convocatoria cuyo texto completo puede consultarse en 
la base de datos nacional de subvenciones:

h t t p s : / / w w w. i n f o s u b v e n c i o n e s . e s / b d n s t r a n s / G E / e s /
convocatoria/630413

Primero. Parte beneficiaria
Podrán participar en este concurso estudiantes y personas tituladas 

de cualquiera de las universidades públicas valencianas (Universitat de 
València, Universitat Politècnica de València, Universidad Miguel Her-
nández de Elche, Universitat Jaume I y Universidad de Alicante). Estu-
diantes y titulados de las Escuelas de arte y Superior de Diseño de la 
CV (EASD de Alcoy, EASD de Alicante, EASD de Castelló, EASD de 
Orihuela y EASD de València). Estudiantes y titulados de FP de Grado 
Superior de comunicación, Imagen y Sonido; y de los ciclos formativos 
de Grado Superior de Fotografía, Ilustración y Animación.

Segundo. Objeto
El objetivo de esta convocatoria es premiar fotografías que recojan 

las cualidades paisajísticas (ecológicas, culturales, estéticas, históricas, 
simbólicas, patrimoniales, etc.) del territorio de la Comunitat Valen-
ciana, con la finalidad de mostrar y divulgar los valores ambientales, 
patrimoniales e identitarios de los paisajes valencianos.

Tercero. Bases reguladoras
La convocatoria está publicada en la siguiente url:
https://ir.uv.es/Q6zp8fY

Cuarto. Cuantía
Los premios se financian con cargo al capítulo VII del presupuesto 

de la Cátedra Participación Ciudadana y Paisajes Valencianos de la Uni-
versitat de València para el año 2022, orgánica 1040161868, especifica 
20170221 por un importe total de 1.200 €.

Se otorgarán los siguientes:
Primer premio, dotado con 600 euros.
Segundo premio, dotado con 350 euros.
Tercer premio, dotado con 250 euros.

Quinto. Plazo de presentación de solicitudes
El plazo de presentación de solicitudes comenzará el día siguiente 

de la publicación del extracto de esta convocatoria en el Diari Oficial 
de la Generalitat Valenciana (DOGV) y se cerrará el 21 de octubre de 
2022.

València, 11 de mayo de 2022.– La vicerrectora de Innovación y 
Transferencia (p. d. la rectora, DOGV 11.04.2022): Rosa María Donat 
Beneito.

BDNS (identif.): 630413.
De conformitat amb el que preveuen els articles 17.3.b i 20.8.a de 

la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, es publica 
l’extracte de la convocatòria el text complet de la qual pot consultar-se 
en la Base de dades nacional de subvencions:

h t t p s : / / w w w. i n f o s u b v e n c i o n e s . e s / b d n s t r a n s / G E / e s /
convocatoria/630413

Primer. Part beneficiària
Poden participar en aquest concurs estudiants i persones titulades 

de qualsevol de les universitats públiques valencianes (Universitat 
de València, Universitat Politècnica de València, Universitat Miguel 
Hernández d’Elx, Universitat Jaume I i Universitat d’Alacant). Estu-
diants i titulats de les Escoles d’Art i Superior de Disseny de la Comu-
nitat Valenciana (EASD d’Alcoi, EASD d’Alacant, EASD de Castelló, 
EASD d’Oriola i EASD de València). Estudiants i titulats d’FP de Grau 
Superior de Comunicació, Imatge i So; i dels cicles formatius de Grau 
Superior de Fotografia, Il·lustració i Animació.

Segon. Objecte
L’objectiu d’aquesta convocatòria és premiar fotografies que arre-

pleguen les qualitats paisatgístiques (ecològiques, culturals, estètiques, 
històriques, simbòliques, patrimonials, etc.) del territori de la Comunitat 
Valenciana, amb la finalitat de mostrar i divulgar els valors ambientals, 
patrimonials i identitaris dels paisatges valencians.

Tercer. Bases reguladores
La convocatòria està publicada en la següent URL:
https://ir.uv.es/A7byyOP

Quarta. Quantia
Els premis es financen amb càrrec al capítol VII del pressupost de 

la Càtedra Participació Ciutadana i Paisatges Valencians de la Univer-
sitat de València per a l’any 2022, orgànica 1040161868, específica 
20170221 per un import total de 1.200 €.

Se n’atorguen els següents:
Primer premi, dotat amb 600 euros.
Segon premi, dotat amb 350 euros.
Tercer premi, dotat amb 250 euros.

Cinqué. Termini de presentació de sol·licituds
El termini de presentació de sol·licituds comença l’endemà de la 

publicació de l’extracte d’aquesta convocatòria en el Diari Oficial de 
la Generalitat Valenciana (DOGV) i es tanca el 21 d’octubre de 2022.

València, 11 de maig de 2022.– La vicerectora d’Innovació i Trans-
ferència (p. d. de la rectora, DOGV 11.04.2022): Rosa María Donat 
Beneito.
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